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Újabb gólyanemzedék nőtt fel
IDÉN HAZÁNKBAN AZ ELSŐ FEHÉRGÓLYA-FIÓKA OSTFFYASSZONYFÁN KELT KI MÉG MÁJUS KÖ-
ZEPÉN, MÁRA SZÁMOS FÉSZEKBEN MÁR TÖBB FIÓKA IS A SZÁRNYAIT BONTOGATJA. KÉT HÓNAP 
MÚLVA KELLŐEN ERŐSEK LESZNEK AHHOZ, HOGY MEGKEZDJÉK ÖSZTÖNEIK ÁLTAL DIKTÁLT ŐSI 
VÁNDORÚTJUKAT, ÉS SZÜLEIKKEL EGYÜTT DÉLNEK INDULJANAK. 

A gólyának számos népi elnevezése van. A gilice, cakó, 
koszta, gagó, eszterág név mind erre a leginkább 

emberi környezetben fészkelő, ragadozó madárra utal. 
Fészkét jellemzően olyan fákra, kéményekre, templom-
tornyok tetejére, oszlopokra építi, ahol a közelben vizes 
élőhelyet talál. A nedves réteken, tarlókon rovarokra, ebi-
halakra, békákra, rágcsálókra, halakra, sőt akár nyúlfikra 
is vadászik. 

Ivarérettségüket 3-5 éves korukban érik el, a költé-
si időszakban a hímek választják ki a nekik tetsző tojót. 
Mintegy méteres átmérőjű fészküket ágakból építik, 
majd szénával, tollakkal bélelik. A fészek megépítése 
sok energiát felemészt, ezért egyazon fészket akár éve-
kig is használnak, és a költés előtt teszik rendbe. Türingi-
ában például találtak olyan fészket, amit a gólyák 1592-
ben építettek, és még ma is használnak. Évente egyszer 
raknak tojást, fészekaljuk 4-6 tojásból áll. 

A fehér gólya vándormadár lévén a telet délen tölti. 
Augusztus közepén csapatokba verődnek, majd szep-
temberben elindulnak hagyományos vonulási útvo-
nalukon. A hazánkban költő egyedek elsősorban Csád 
és Szudán területén töltik a telet, ami megközelítőleg  

12 ezer kilométer hosszú vándorutat jelent. A tél végez-
tével ismét fölkerekednek, és március környékén érkez-
nek vissza a Kárpát-medencébe. 

A fehér gólya állománya a 19. század elejéig szinte 
mindenütt stabil volt, majd az iparosodással és a mező-
gazdaság változásával élőhelyük zsugorodott, szennye-
zetté vált vagy eltűnt. Napjainkban viszont állománya 
Közép- és Kelet-Európában emelkedett, Magyarorszá-
gon mintegy 5000 pár él. Fokozottan védett faj, termé-
szetvédelmi értéke 100 000 forint.

Egy német természetvédő szervezet, az Euronatur a 
gólyaállományok megóvására kiemelt figyelmet fordító 
településeknek Európa-szerte gólyafalu címet adomá-
nyoz. Az eddigi kitüntetett községek közül másodikként 
(1996-ban) a somogyi Nagybajom tehette ki az elisme-
rést több nyelven is hirdető feliratot a faluvégi helység-

névtáblák mellé, majd amikor 2001-ben a települést 
várossá avatták, címe „A gólyák városa” lett. A város 
főutcájának villanyoszlopain évente több mint harminc 
gólyapár költ akár telepesen, és igen kedveltté váltak az 
ott lakók körében.
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Nedves réteken, tarlókon keresi zsákmányát

Gondosan megépített fészküket évekig is használják


